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Introdução
O eixo da presente proposta é a contribuição da Prefeitura de Guarulhos à realização do
Plano de Trabalho da Unidade Temática Desenvolvimento Econômico Local no período
2009-2010, em ação conjunta com as cidades de Morón e Campinas.
A disposição em coordenar a Comissão de Economia Solidária resulta da busca por uma
participação mais ativa de Guarulhos na Rede Mercocidades, pois a cooperação com as
cidades do MERCOSUL é fundamental para o nosso governo.
Quanto ao tema da Economia Solidária no âmbito regional, reconhecemos a necessidade de
seguir desenvolvendo uma linha de trabalho desde a perspectiva dos governos locais.
Ademais, Guarulhos também elegeu a Economia Solidária como área prioritária. Nesse
sentido destacamos as ações de capacitação profissional, geração de renda e apoio ao
cooperativismo desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade do nosso município.
Através da coordenação da Comissão de Economia Solidária no âmbito da Unidade
Temática Desenvolvimento Econômico Local, Guarulhos pretende contribuir para o
contínuo fortalecimento do intercâmbio de informação e de boas práticas de Economia
Solidária entre as cidades integrantes de Mercocidades, especialmente entre os municípios
brasileiros e as cidades dos demais países do MERCOSUL.
Eixos de Trabalho
Ação 1 - Banco de dados: contatos e projetos.
- Reunir os contactos dos municípios integrantes de Mercocidades que desenvolvem
iniciativas no âmbito da Economia Solidária, mais especificamente nas áreas de agricultura
urbana e do cooperativismo como instrumento de geração de renda para as mulheres.

- Elaborar um banco de dados que reúna as iniciativas (projetos e programas de governo)
desenvolvidas por essas cidades, nas áreas de agricultura urbana e do cooperativismo como
instrumento de geração de renda para as mulheres.
As informações a respeito dos projetos e programas serão solicitadas às cidades por email,
através de um formulário. Uma vez reunidos os contatos e dados de projetos e programas
municipais, a informação será disponibilizada a todos os municípios integrantes de
Mercocidades, através de um espaço na página web da rede.
O objetivo é que a base de dados e contatos possibilite que as cidades identifiquem as
iniciativas e áreas de trabalho em comum, de modo a auxiliar o estabelecimento de
parcerias em projetos de âmbito regional, tais como o programa Bens Públicos Regionais
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Ação 2 - Realização de atividade presencial na cidade de Guarulhos em 2010.
Estrutura da atividade:
- Exposições e debates.
Com base nos dados coletados através do formulário enviado aos municípios, identificar
temáticas principais e apresentar experiências das cidades.
- Posicionamento político.
Proposta de se construir um posicionamento político inicial das cidades diante das
instâncias do MERCOSUL identificadas com os assuntos tratados pela Comissão de
Economia Social e Solidária: Reunião Especializada de Cooperativas (REC) e Reunião
Especializada da Agricultura Familiar (REAF). Propõe-se que esse posicionamento tenha o
formato de uma declaração firmada pelas cidades, com o intuito de estabelecer um canal de
contato entre Mercocidades e essas Reuniões Especializadas.
Para tanto, é necessário verificar a possibilidade de estabelecer contatos com essas
instâncias, através da Rede Mercocidades. A proposta de uma declaração que expresse o
posicionamento dos municípios integrantes da rede ocorre a partir da percepção, após a
verificação da informação oficial disponível até o presente momento, de que as Reuniões
Especializadas de Cooperativas e da Agricultura Familiar estão essencialmente voltadas ao
espaço do campo, ao passo que iniciativas nas áreas de agricultura urbana e do
cooperativismo também consistem em elementos importantes para o desenvolvimento
econômico e social das áreas urbanas.
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Contatos:
Genilda Sueli Bernardes
Coordenadora do Fundo Social de Solidariedade
genildabernardes@guarulhos.sp.gov.br
(55 11) 2452-5178
Fernando Santomauro
Coordenador de Relações Internacionais
fernandosantomauro@guarulhos.sp.gov.br
(55 11) 2087-7620
Vivian Makia
Assessora Redes de Cidades – Coordenadoria de Relações Internacionais
vivianmakia@guarulhos.sp.gov.br
(55 11) 2087-7622

